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Pan
tukasz Sek
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacjeg W sprawie informacji 0 drogach W Krakowie,
przekazana przez Pana Micha’ra Drewnickiego, Wiceprzewodniczqcego Rady Miasta Krakowa
11 sierpnia 2022 r., uprzejmie informujg, 2e zgodnie z ustawa 2 dnia 21 marca 1985 r 0 drogach
publicznych (tekst jednolityz Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) oraz rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 Iutego 2005 r. W sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych,
obiektéwmostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582) Zarzqd Drég Miasta Krakowa prowadzi ewidencjg
drég publicznych Wraz z informacja1,W ktérej dzielnicy zlokalizowana jest dana droga publiczna.
Wykaz drég publicznych zamieszczony jest na stronie internetowej Zarzqdu Drég Miasta
Krakowa (z uwzglgdnieniem nazwy ulicy, jej kategorii oraz numeru drogi) pod adresem
https://zdmk.krak0W.p|/Wvkaz-d rogl, Wi¢c jest ogélnodostgpny dla wszystkich podmiotéw.

Zarzqd Drég Miasta Krakowa nie prowadzi ewidencji drég Wewnetrznych, ani tei
ewidencji osiedli Z uwagi na fakt, Ze zgodnie Z WW. obowizqzujqcymi regulacjami prawnymi
jednostka ta zobowiqzana jest do ewidencjonowania drég publicznych. Natomiast drogi
WeWn¢trzne i osiedla nie zosta’ry ujgte W WW. ustawie ani W rozporzqdzeniu, a tym samym nie
na’ro20no na zarzadce drogi obowiqzku prowadzenia ich ewidencji. W+ascicie|em drogi
W€WI'l¢t|’Zl’l€j moie byé réWnie2 osoba fizyczna lub prawna, a nie tylko Skarb Pafistwa Iub
jednostki samorzqdu terytorialnego. W zwiqzku 2 powyiszym Zarzald Drég Miasta Krakowa nie
posiada danych na temat Wszystkich drég przebiegajqcych przez miasto Krakéw.

Wykaz drég, na ktérych realizowane sq zadania Dzielnic, 0 ktérych moWa W § 3 pkt 1
lit. c Statutéw Dzielnic |—XVl|I Miasta Krakowa, stan0Wi’r zahqcznik nr 1 do uchWa’ry
nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. wsprawie Wykazu drég, obiektéw
i terenéw, na ktérych realizowane sq zadania Dzielnic I-XVIH Miasta Krakowa, co Wynika1‘o Z § 66
pkt 1 i 2 Statutéw Dzielnic |—XVl|| Miasta Krakowa. W Wyniku nowelizacji Statutéw Dzielnic
I-XVIII Miasta Krakowa przeprowadzonej W roku 2018 koniecznosci sporzqdzania
przedmiotowego Wykazu usta+a.



Zatajczniki do Statutéw Dzielnic |—XV|l| Miasta Krakowa scisle okreslajaj granice danej
dzielnicy. Granice dzielnic sq réWnie2 zaznaczone na dostepnej mapie na stroniez
_i1tjg;>§://msig.k[akoW.Q|/. Istnieje zatem mo2|iWosé sprawdzenia, czy dana ulica znajduje sie
W danej dzielnicy, czy tei nie.

Do Dziatu Wspoipracy 2 Dzielnicami Zarzqdu Drog Miasta Krakowa nie dotariy
informacje 0 problemach, 0 ktorych moWa W tresci interpelacji Pana Radnego. W przypadku
Wqtpliwosci, czy dana droga znajduje sie W konkretnej Dzielnicy, czy te2 nie, WW. komorka
merytoryczna ZDMK W przypadku takiego zapytania z Rady Dzielnicy zawsze siuiy pomocq.
Ponadto Dziai Wspotpracy z Dzielnicami Zarzqdu Drog Miasta Krakowa Weryfikuje podjete
przez Rady Dzielnic uchwaty dotyczqce przeznaczenia srodkéw finansowych na zadania
zwiqzane Zi|’1fFaStI'UktL|l'&1 dr0g0Wa1.Je2e|iWskazana do remontu droga (Iub czesé drogi) nie jest
droga publicznq gminnaj, tylko droga} Wewnetrznq zlokalizowana na dziatkach niebedajcych
Wtasnosciq Gminy Miejskiej Krakow, to Rada Dzielnicy jest o tym fakcie informowana. Rady
Dzielnic, W razie Wqtpliwosci, mogq zwrocié sie roWnie2 z zapytaniem przed podjeciem uchWa+y.
W tej materii obowiazuje zarzajdzenie nr 339/2019 Prezydenta Miasta Krakowa 2 dnia 15 Iutego
2019 r. W sprawie trybu i zasad Wspoidziaiania jednostek organizacyjnych Miasta z jednostkami
pomocniczymi Wzwiqzku z wyborem, plcmowcmiem, ocenq i sprawozdawczosciq zadari Dzielnic I—XVI I I
Miasta Krakowa (ze zm.).
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Otrzymujq:
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